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Recommended System
Recommended System

HỆ�THỐNG�ÂM�THANH
các phòng học chung

diện tích phòng không quá 60 mét vuông 

không quá 50 HỌC VIÊN  

Đặc�Điểm�Phòng

đề xuất

>>�ĐẶC�ĐIỂM�HỆ�THỐNG

1 Dễ dàng vận hành, sử dụng
Các thiết bị trong hệ thống được thiết kế nhỏ 
gọn, đơn giản giúp khả năng vận hành, sử 
dụng trở nên dễ dàng hơn. 

3 Tối ưu chi phí
Bằng việc loại bỏ đi các chức năng không cần 
thiết do đó giúp tối ưu được chi phí đầu tư cho 
hệ thống. 

2 Chất lượng âm thanh cao
Với khả năng xử lý �n hiệu âm thanh tốt và 
phần cứng được thiết kế chắc chắn giúp các 
thiết bị âm thanh TOA có được chất lượng âm 
thanh cao.

4 Hoạt động ổn định, �n cậy
Tất cả các thiết bị của TOA đều được thử 
nghiệm ở tất cả các điều kiện cần thiết trước 
khi đưa ra thị trường.
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>>�SƠ�ĐỒ�KẾT�NỐI�

>>�THÀNH�PHẦN�HỆ�THỐNG
Thành�phần�cơ�bản

Micro có dây >>> Tăng âm trường học >>> Loa hộp

• Tay cầm có phủ lớp chống trượt 
• Đi kèm với cáp chiều dài 5m
• Cung cấp chất lượng âm thanh to, rõ ràng 

• Sản phẩm tối ưu, chất lượng cao
• Gồm 2 ngõ vào MIC và 2 ngõ vào AUX 
• Đơn giản, dễ dàng sử dụng 
• Lắp đặt đơn giản

• Loa 2 chiều, đường kính loa 12 cm
• Dễ dàng cài đặt, sử dụng
• Cung cấp âm thanh rõ ràng 

• Có thể chọn tối đa 64 tần số khác nhau
• Sử dụng được nhiều phòng liền kề
• Chất lượng âm thanh ổn định, rõ ràng
• Sử dụng pin sạc WB-2000 (tuỳ chọn) hoặc pin khô AA alkaline
• Sử dụng liên tục trong một thời gian dài khoảng 10 giờ

(khi sử dụng pin khô AA alkaline)
• Có thể sử dụng chung 1 micro cho nhiều phòng khác nhau

WM-5225 + WT-5805

>>> Micro không dây UHF
(tùy chọn)

• Hệ thống micro không dây hồng ngoại 1 kênh
• Sử dụng được nhiều phòng liền kề mà không can nhiễu
• Chất lượng âm thanh ổn định, rõ ràng
• Hệ thống đơn giản, nhỏ gọn

IR-201M + IR-701T

>>> Micro không dây hồng ngoại
(tùy chọn)

Micro�không�dây�tùy�chọn



>> Đơn giản hơn, hiệu quả hơn...

www.toa-vn.com
TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
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